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1. บทนํา
การเติมน้ําใตดินในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการทดลองทํามาแลวมากกวา 30 ป
โดยกรมทรั พ ยากรธรณี และกรมโยธาธิ การ ซึ่ ง ต อ มาภารกิ จ ด า นการเติ ม น้ํ า ใต ดิ น
ได ถู กโอนมาให กั บกรมทรั พยากรน้ํ า บาดาล โดยมี โครงการที่ ดํ าเนิ นการมาแล ว กว า
10 โครงการทั่วประเทศทั้งในระดับตื้นและระดับลึก อี กทั้ งแนวคิดการเติมน้ําใตดินนี้
ไดเริ่มขยายไปสูภาคประชาสังคม เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลไดพิจารณาแลววาควรเนนวิธีการเติมน้ําใตดินระดับตื้นเปนหลัก เนื่องจาก
มีค วามเหมาะสมกับประเทศไทยสํา หรับสภาวการณ ปจจุบัน และเพื่ อเปนโครงการ
นํารองและเปนตนแบบในการกอสรางและเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ และประชาชน
ที่สนใจสามารถนําไปประยุกตดําเนินการในพื้นที่ของตนเองได แตอยางไรก็ตามรูปแบบ
และพื้ นที่ การเติมน้ํา ที่เหมาะสมจะตองพิจารณาจากสภาพอุทกธรณีวิท ยาของพื้นที่
ดําเนินการ ระดับน้ําบาดาล อัตราการเติมน้ํา ความลึกและความหนาของชั้นน้ําบาดาล
รวมไปถึงแหลงน้ําดิบที่จะนํามาเติมดวย
ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงไดจัดทําคูมือเติมน้ําใตดินระดับตื้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผูที่สนใจทั่วไป นําไปใชในการดําเนินการ
เติมน้ําใตดินระดับตื้นใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการเติมน้ําใตดินระดับตื้นอยางถูกวิธี
จะเปนการเพิ่มแหลงกักเก็บน้ําตนทุนสําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันการปนเปอนลงสูชั้นน้ําใตดิน อีกทั้งยังเปนการ
แกไขปญการลดลงของระดับน้ําใตดินในพื้นที่วิกฤตอยางยั่งยืนตอไป
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2. การเติมน้ําใตดิน
การเติมน้ําใตดิน คือ การเพิ่มเติมปริมาณน้ํา โดยการนําน้ําที่เหลือใชหรือชวงที่น้ํา
ทวมหลากเติมลงสูใตดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม หรือในพื้นที่ที่ตองการ เปนการเก็บ
สะสมน้ําไวใช โดยฝากไวในใตดิน เพื่อใหเกิดความชุนชื้นในดิน และสามารถนํากลับมาใช
ในชวงเวลาที่ขาดแคลน และเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และหากมีการเติมน้ําในปริมาณ
มากจะเปนการแกไขปญหาการลดลงของระดับน้ําบาดาลจากการใชที่เกินสมดุล
2.1 วัตถุประสงคของการเติมน้ําใตดิน
โดยทั่วไปการเติมน้ําใตดิน มีวัตถุประสงคหลักที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นที่ ดังนี้
1) ระดับบานเรือนหรือชุมชน
1.1) แกไขปญหาน้ําทวมขัง
1.2) ตัดยอดน้ําไมใหไหลลงสูนา้ํ ทา
1.3) เก็บน้ําใหดินมีความชุมชื้น
1.4) เพิ่มเติมปริมาณน้ําใตดิน
1.5) บรรเทาปญหาการขาดแคลนน้าํ โดยการกักเก็บน้ําหลากในฤดูฝนใวใชในฤดู
แลง
2) ระดับพื้นที่ลุมน้ํา
2.1) ตัดยอดน้ํา
2.2) เพิ่มเติมปริมาณน้ํา
2.3) บรรเทาปญหาอุทกภัย โดยการลดปริมาณน้ําหลากที่จะระบายลงสูแมน้ํา
สายหลัก
2.4) ลดการระเหยของน้ําที่กักเก็บไวใชในฤดูตาง ๆ โดยรวบรวมไปเก็บไวใตดิน
2.5) รักษาสมดุลของการไหลของลําน้าํ ในระบบนิเวศวิทยา
2.6) ฟนฟูและยกระดับน้ําใตดินใหสูงขึ้น
2.7) ปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเขตชายฝงทะเลในพื้นที่ทมี่ ีปญหาน้ําเค็ม
2.8) ปรับปรุงคุณภาพน้าํ ในบางพื้นที่
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2.2 ประโยชนของการเติมน้ํา
1) มีแหลงน้ําตนทุนสําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม
2) ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง โดยการกักเก็บน้ํา
ในฤดูน้ําหลาก และบูรณาการการใชน้ําบาดาลรวมกับน้ําผิวดินในฤดูแลง
3) ลดคาใชจายในการทรุดบอ หรือการติดตั้งปมแบบจุมเพื่อสูบน้ําในระดับลึกขึ้น
ซึ่งเสียคาใชจายแพงมา
4) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
2.3 ปจจัยในการคัดเลือกพื้นที่เติมน้ํา
1) พื้นที่ที่มีการใชน้ําใตดนิ ระดับตื้นเปนจํานวนมาก
2) ระดับน้ําใตดินมีการลดลงมาก
3) ขาดแคลนน้าํ ในชวงฤดูแลง และมีน้ําหลากในชวงฤดูฝน
4) ความลึกของชั้นน้ําใตดินตองไมลึกเกิน 15 เมตร และมีคุณสมบัติการซึมผานที่ดี
หลีกเลี่ยงพื้นที่เปนดินเหนียว
5) มีแหลงน้ําดิบที่สามารถใชเติมลงสูชั้นน้ําใตดนิ
6) พื้ นที่ มี ค วามเหมาะสม ได รั บความร ว มมื อ จากประชาชน และหน ว ยงานใน
ทองถิ่นในการจัดทํา และการบํารุงรักษาในระยะยาว
2.4 แหลงน้ําสําหรับเติมลงสูชั้นน้ําบาดาล
1) น้ําฝน ประกอบดวยน้ําที่ตกลงพื้นโดยตรง น้ําฝนที่ไหลผานผิวดินและน้ําฝนที่
ไหลลนจากหลังคา
2) น้ําจากแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา ลําคลอง อางเก็บน้ํา
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2.5 การลดการอุดตันในชั้นน้ําบาดาลโดยการกรองน้ํากอนเติมลงสูชั้นน้ําบาดาล
การจัดทําระบบกรองน้ํากอนเติมลงสูชั้นน้ําบาดาลเปนขั้นตอนที่สําคัญในการเติม
น้ําลงสูชั้นน้ําบาดาล เพื่อชวยกรองตะกอนขนาดเล็กกอนเติมเขาสูชั้นน้ําบาดาล วัสดุที่ใช
ในการกรองน้ําจะเนนใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติ อาทิเชน กรวด ทราย และถาน ในการ
การจั ด ทํ า ระบบกรองน้ํ า เพื่ อ ให เ กิ ด ความถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ เป น การรั ก ษา
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ซึ่งในการจัดทําระบบกรองน้ํากอนเติมหากใช กรวด ทราย ที่
มีขนาดเล็กเกินไปจะทําใหเกิดการอุดตันไดงาย และกรวด ทราย ที่มีขนาดใหญเกินไป
จะทําใหประสิทธิภาพการกรองลดลง
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3. ขอควรระวัง
การกอสรางบอเติมน้ําผานบอวงโดยใชคนขุด ตองคํานึงถึงความปลอดภัย เชน
ในระหวางกอสรางตองระวังการขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได และเมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวตองมีฝาปดปากบอปองกันคนหรือสัตวพลัดตกและการลักลอบทิ้งขยะลงไปในบอ
น้ําที่ใชเติมควรเปนน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติที่สะอาด ตองมั่นใจวาน้ําที่ใชเติมนั้น
ไมมีการปนเปอน เนื่องจากหากชั้นน้ําใตดินเกิดการปนเปอนแลว กระบวนการบําบัด
ฟนฟูจะทําไดยาก ตองใชเทคโนโลยีและมีตนทุนสูง
วัสดุกรองน้ําควรเปนวัสดุจากธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น เพือ่ เปนการประหยัด
ความลึกของระบบเติมน้ําตองไมเกิน 15 เมตร หากเกิน 15 เมตร จะตองทําการขอ
อนุญาตและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติน้ําบาดาล
หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอน เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงฝงกลบขยะ
สวม แหลงปศุสัตว สารเคมีเกษตร
ตองไมนําขยะมูลฝอยเติมลงในหลุมเติมน้าํ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เชน
1) พระราชบัญญัติน้ําบาดาล
2) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
3) กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการกําจัดขยะมูลฝอย
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4. ขั้นตอนการเติมน้ําใตดินระดับตืน้
4.1 การศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานของพื้นที่
กอนดําเนินการเติมน้ําควรมีการศึกษาขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่ที่จะดําเนินการเติมน้ํา
ควรมีการศึกษารวบรวมขอมูล ดังนี้
1) ตรวจสอบสภาพความชันของพื้นที่เพื่อดูทิศทางการไหลของแหลงน้ําที่ใชเติม
2) ตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่จะทําการเติมน้ํา โดยเลือกพื้นที่ที่มีองคประกอบ
หลักเปนทรายหรือดินปนทราย เพราะหากเปนดินเหนียวประสิทธิภาพการซึมจะต่ํา
4.2 การคัดเลือกวิธีเติมน้ําที่เหมาะสม
เลื อ กวิ ธี ก ารเติ ม น้ํ า และนํ า แบบมาตรฐานการก อ สร า งระบบเติ ม น้ํ า ใต ดิ น ไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่
4.3 การติดตามวัดระดับน้ําและคุณภาพน้ําใตดิน
หากมีการขยายผลเปนจํานวนมากในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ควรจัดทําบอสังเกตการณ
น้าํ บาดาล (รูปที่ 4-1) เพื่อติดตามวัดระดับน้ําและคุณภาพน้ําในชั้นน้ําบาดาลที่มีการเติมน้ํา

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

รูปที่ 4-1 แบบบอสังเกตการณน้ําบาดาล

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

5. แบบระบบการเติมน้ําและ
การกอสรางระบบติมน้ําใตดินระดับตื้น
ปจจุบันในหลายพื้นที่ใหความสนใจในเรื่องของการอนุรักษแหลงน้ําใตดินกันเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะการเติมน้ําลงสูช้ันน้ําใตดิน อันเนื่องมาจากหลายพื้นที่เกิดปญหา
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง และปญหาการลดลงของระดับน้ําใตดินในหลายพื้นที่
สงผลกระทบตอประชาชนชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่โดยตรง วิธีการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล อีกวิธีหนึ่ง คือ การเติมน้ําลงสูชั้นน้ําใตดิน ซึ่งการเติมน้ําใตดนิ
มีทั้งการเติมน้ําในชั้นน้ําใตดินระดับลึก และชั้นน้ําใตดินระดับตื้น มีตั้งแตรูปแบบการเติม
น้ําที่เรียบงายไปจนถึงรูปแบบวิธีการที่ซับซอน
วิธีการเติมน้ําที่เหมาะสําหรับประชาชนทั่วไป หรือหนวยงานสวนทองถิ่นสามารถ
นํา ไปปรับใช แ ละดํ า เนิ นการได เ องในพื้ นที่ ของตน คื อ วิ ธี การเติ ม น้ํ า ในชั้ น น้ํา ใต ดิ น
ระดับตื้น เนื่องจากมีวิธีการกอสรางงาย ตนทุนต่ํา และไมซับซอน สวนการเติมน้ําใน
ชั้นน้ําใตดินระดับลึก เนื่องจากมีตนทุนสูง มีรูปแบบวิธีการที่ซับซอน และตองอาศัยผูมี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นในการดํ า เนิ น งาน จึ ง ไม แ นะนํ า ให ป ระชาชนทั่ ว ไปหรื อ
หน ว ยงานส ว นท อ งถิ่ น นํ า ไปดํ า เนิ น การเอง ซึ่ ง วิ ธี ก ารเติ ม น้ํ า ใต ดิ น ที่ เ หมาะสม
จะขอกลาวถึงวิธีการเติมน้ํา 3 วิธี ดังนี้
5.1 ระบบเติมน้ําฝนจากหลังคาลงใตดิน
เปนวิธีการรวบรวมน้ําฝนจากหลังคาบานเรือน และอาคารที่มีพื้นที่มาก เชน วัด หรือ
โรงเรียน โดยตอทอนําฝนที่รวบรวมจากหลังคาผานลงสูบอเติมน้ํา วิธีนี้ประชาชนทั่วไป
สามารถทํ า ได ง า ย ทั้ ง นี้ น้ํ า ฝนเป น น้ํ า ที่ ส ะอาดสามารถเติ ม ผ า นบ อ น้ํ า บาดาลได
แตจะตองไมเกิน 15 เมตร หากเกิน 15 เมตร จะตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติน้ําบาดาล
องคประกอบของระบบเติมน้ําฝนผานหลังคาลงใตดิน ประกอบด วย บ อเติ มน้ํา
รางรินรวบรวมน้ําฝนจากหลังคา (รูปที่ 5-1) โดยรายละเอียดการกอสรางระบบเติมน้ําใต
ดินระดับตื้นดวยระบบน้ําฝนผานบอวงคอนกรีต มีดังนี้

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

รูปที่ 5-1 แบบระบบเติมน้ําฝนจากหลังคาลงบอวงคอนกรีต

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

รูปที่ 5-1 แบบระบบเติมน้ําฝนจากหลังคาลงบอวงคอนกรีต (ตอ)
5.1.1 การกอสรางบอเติมน้ํา
1) จัดเตรียมมาตรฐานวงคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร
ความสูง 0.5 เมตร ที่เจาะรูโดยรอบวงคอนกรีต
2) ขุ ดบ อ วงขนาดเสนผา นศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความลึกประมาณ
10 - 12 เมตร หรื อ จนถึ งชั้ นน้ํ า ใตดินระดั บตื้ น และลงวงคอนกรี ตจนถึ งความลึ กที่
กําหนด ซึ่งวิธีนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบบอเติมน้ําเปนสระเติมน้ํา หรือรองน้ํา ขึ้นอยูกับ
สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ดําเนินการ ทั้งนี้ ตองไมเกิน 15 เมตร
หากเกิน 15 เมตร จะตองขออนุญาตตาม พระราชบัญญัติน้ําบาดาล
5.1.2 การกอสรางระบบรวบรวมน้ํา
1) ติดตั้งรางรินหรือทอรวบรวบน้ําฝนจากหลังคาบานเรือน อาคารตาง ๆ
หรือใชรางรินเดิมที่มีสภาพใชงานใชได
2) กอสรางระบบทอเชื่อมตอจากหลังคาสูบอเติมน้ําพรอมทั้งติดตั้งวาลว
เปด-ปด
คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

3) ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการเติมน้ําบริเวณจุดน้ําไหลกอนเติมลงบอเติมน้ํา
(หากตองการบันทึกคาปริมาณน้ําที่ใชเติมลงสูใตดิน)
5.2 ระบบเติมน้ําผานบอวงคอนกรีต (ที่มีระบบกรอง)
เปนวิธีการรวบรวมน้ําฝนและน้ําที่ไหลหลาก ซึ่งมักมีความขุนใหไหลลงบอน้ําตื้น
โดยผานกรวดทรายกรองที่บรรจุในบอ วิธีนี้เกษตรกรที่มีบอวงที่ถูกทิ้งราง ไมไดใชงาน
แลว สามารถนํามาพัฒนาใหเปนเปนบอเติมน้ําได
องคประกอบของระบบเติมน้ําใตดินระดั บตื้นผานบอวงคอนกรีตประกอบดวย
บอเติมน้ํา (บอวงคอนกรีต) ระบบกรองกรวดทรายภายในบอวง และทางระบายน้ําหรือ
ทอรวมน้ําเขาสูบอเติมน้ํา (รูปที่ 5-2)
5.2.1 ระบบรวบรวมน้ํา
ระบบรวบรวมน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมน้ําที่ไหลหลาก และทวมขัง
หรือนําน้ําที่ไหลลนจากแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ํา จะตองดําเนินการ
ขุดรองหรือวางทอเพื่อรวมน้ําเขาสูบอเติมน้ํา และเพื่อเปนการลดความขุนของน้ํา จึงควร
จัดทําบึงประดิษฐ หรือฝาย เพื่อชะลอความเร็วของน้ําทําใหน้ํามีเวลาตกตะกอนกอนที่
จะรวบรวมน้ําเขาสูบอเติมน้ํา เพื่อลดปญหาการอุดตันของระบบกรอง ซึ่งการดําเนินการ
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละสภาพพื้นที่
5.2.2 การกอสรางบอเติมน้ํา
1) จั ดเตรี ย มวงคอนกรี ต ประกอบด ว ยวงนอกและวงใน ซึ่ งมี ขนาดเส น
ผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความสูง 0.5 เมตร สําหรับบอเติมน้ํา และวงคอนกรีต
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร ความสูง 1 เมตร สําหรับจัดทําระบบกรองภายนอก
บอเติมน้ํา ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนขนาดเสนผาศูนยกลางไดตามความเหมาะสม
2) ขุ ดบ อ วงขนาดเส นผา นศูนย กลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความลึกประมาณ
12 - 15 เมตร หรื อ จนถึ งชั้ นน้ํ า บาดาลระดั บตื้ น และลงวงคอนกรี ตจนถึ งความลึ ก
ที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น 15 เมตร หากเกิ น 15 เมตร จะต อ งขออนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล
3) ขุดดินโดยรอบบอเติมน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร
เพื่อวางวงคอนกรีตรอบนอกครอบบอวงคอนกรีตขางใน ความสูง 2 เมตร พรอมวางทอ

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

เซาะรอง พีวีซี ขนาด 150 มิลลิเมตร พันดวยตาขายไนลอน และเจาะทะลุบอเติมน้ํา
ตั้งฉากกัน 4 ทิศทาง เพื่อรวบรวมน้ําเขาสูบอเติมน้ํา
5.2.3 ระบบกรองน้ํา
วิธีการเติมน้ําผานบอเติมน้ํา จะจัดทําระบบกรองโดยบรรจุกรวดขนาดตาง ๆ
ไวภายในบอเติมน้ํา ดังนี้
ระบบกรองภายนอกบอ ลงตามขนาดดังนี้
1) กรวดคละขนาด เบอร 4 – 6 (อยูลางสุด) ความหนาประมาณ 0.5 เมตร
2) กรวดคัดขนาด เบอร 2 – 3 ความหนาประมาณ 0.5 เมตร และปดทับ
ดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile)
3) กรวดคัดขนาด เบอร 1 ความหนาประมาณ 0.5 เมตร
ทั้งนี้ วัสดุกรองน้ําอาจใชหินกอสรางขนาด ¾” – 1” ที่หาไดงายในพื้นที่
หรือวัสดุที่คลายคลึงวัสดุดังกลาวอื่น ๆ ทดแทน

รูปที่ 5.2 แบบระบบเติมน้ําใตดนิ ระดับตื้นผานบอวงคอนกรีต

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

5.3 ระบบเติมน้ําผานสระ
เปนวิธีการเติมน้ําโดยการขุดสระใหลึกถึงชั้นน้ําใตดินระดับตื้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การซึมของน้ํา โดยสระนี้ทําหนาที่เหมือนแกมลิงที่จะชวยกักเก็บและชะลอน้ําใหมีเวลา
ซึมผานลงสูชั้นน้ําใตดินในพื้นที่ที่มีแหลงน้ําดิบที่มีปริมาณน้ําและคุณภาพที่เหมาะสม
ซึ่งน้ําที่เติมผานระบบสระเติมน้ําจะลงไปกักเก็บไวในชั้นน้ําใตดิน เปรียบเสมือนแกมลิง
ใตดนิ ดวยเชนกัน
องคประกอบของระบบเติมน้ําผานสระ ประกอบดวย 1) สระเติมน้ํา ทั้งนี้ ขนาด
ของสระเติมน้ําขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือใชบอทรายเกาที่มีอยูแ ลวใน
พื้นที่ โดยความลึกของสระตองไมเกิน 15 เมตร 2) บอตกตะกอน และ 3) ทอรวบรวมน้ําดิบ
เข า สู ส ระเติ มน้ํ า โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดดําเนินการออกแบบมาตรฐานการ
กอสรางเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
5.3.1 การเติมน้ําผานสระเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา
การกอสรางระบบเติมน้ําผานสระ (รูปที่ 5-3 และ 5-4) จะดําเนินการในพื้นที่
มีดินเหนียวชั้นบนไมหนามาก หรือชั้นน้ําใตดินอยูไมลึก รูปแบบสระเติมน้ําอางอิงจากคูมือ
การดําเนินงานโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยดํ าเนิ นการขุ ดสระใหมี ขนาดความกว าง ความยาว ความลึ ก
ลาดดานขาง ตามที่กําหนด ดังนี้
1) ลาดดานขาง การขุดดินจะตองมีความมั่นคงไมเกิดการลื่นไถลของลาดตลิ่ง
การกําหนดความลาดดานขางของดินขึ้นอยูกับชนิดของดินที่จะขุด โดยมีขอแนะนําดังนี้
ดินเหนียวมีลาดดานขาง 1 : 1 ดินรวนไมมากกวา 1 : 1.5 และดินทรายไมมากกวา 1 : 2
2) ความลึกการขุดดินไมควรลึกกวา 3 เมตร ในแตละขั้น ถาลึกเกินตองทํา
ชานพักเพื่อความมั่นคง

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

รูปที่ 5-3 แบบเติมน้ําผานสระเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา

รูปที่ 5-4 ตัวอยางแบบเติมน้ําผานสระเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา
คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

5.3.2 การเติมน้ําผานบอเติมน้ําเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา
การกอสรางระบบเติมน้ํา จะดําเนินการในพื้นที่มีดินเหนียวชั้นบนหนามาก
หรือชั้นน้ําใตดินอยูลึก (รูปที่ 5-5 และ 5-6) รูปแบบนี้จะเปนการนําน้ําที่ลนเกินความจุ
ของสระเก็บน้ําในชวงฤดูฝนหรือชวงฤดูน้ําหลาก เติมลงสูชั้นน้ําใตดินระดับตื้นผานบอ
เติมน้ํา ดังนี้
1) เจาะบ อ น้ํ า บาดาล ขนาด 6 นิ้ ว หรื อ บ อ วงคอนกรี ต ตามข อ 5.2.2
การกอสรางบอเติมน้ํา ตองมีความลึกไมเกิน 15 เมตร สําหรับใชเปนบอเติมน้ํา โดย
กอสรางในสระหรือขางสระตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2) ขุดสระความกวาง ความยาว และความลึกของของสระขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยลาดดานขาง การขุดดินจะตองมีความมั่นคงไมเกิดการลื่นไถล
ของลาดตลิ่ง การกําหนดความลาดดานขางของดินขึ้นอยูกับชนิดของดินที่จะขุด โดยมี
ขอแนะนําดังนี้ ดินเหนียวมีลาดดานขาง 1 : 1 ดินรวนไมมากกวา 1 : 1.5 และดินทราย
ไมมากกวา 1 : 2
3) ความลึกการขุดดินไมควรลึกกวา 3 เมตร ในแตละขั้น ถาลึกเกินตองทํา
ชานพักเพื่อความมั่นคง

รูปที่ 5-5 แบบระบบเติมน้ําผานบอเติมน้ําเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา
คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

รูปที่ 5-6 ตัวอยางแบบระบบเติมน้ําผานบอเติมน้ําเสริมระบบแหลงน้ําในไรนา
วิธีการเติมน้ําผานสระ สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมน้ําที่ไหลหลาก และ
ทวมขัง หรือนําน้ําที่ไหลลนจากแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ํา จะตอง
ดําเนินการขุดรองหรือวางทอเพื่อรวบน้ําเขาสูบอเติมน้ํา และเพื่อเปนการลดความขุน
ของน้ํา จึงควรจัดทําบึงประดิษฐ หรือฝาย เพื่อชะลอความเร็วของน้ําทําใหนํ้ามีเวลา
ตกตะกอน กอนที่จะรวบรวบน้ําเขาสูบอเติมน้ํา เพื่อลดปญหาการอุดตันของระบบกรอง
ซึ่งการดําเนินการขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละสภาพพื้นที่

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

6. การติดตามและประเมินผล
6.1 การทดสอบระบบเติมน้ํา
การทดสอบระบบเติมน้ํา จะทําใหทราบถึงปริมาณและคุณภาพน้ําที่สามารถเติมลง
สู ชั้ น น้ํ า ใต ดิ น และหาอั ต ราการเติ ม น้ํ า ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเติ ม น้ํ า
เกิดประสิทธิภาพ การทดสอบระบบเติมน้ําในชวงแรกจะมีอัตราการเติมที่มาก และ
หลังจากผานไปชวงระยะหนึ่งอัตราการเติมน้ําจะลดลง อาจทําใหการประเมินอัตรา
การเติ ม น้ํ า และปริ ม าณน้ํ า ที่ เ ติ ม ลงสู ใ ต ดิ น เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ น จึ ง จํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการทดสอบการเติมน้ําอยางตอเนื่องในระยะยาวไมนอยกวา 72 ชั่วโมง เพื่อให
การตรวจวัดปริมาณน้ําและอัตราการเติมน้ําที่ถูกตองแมนยําใกลเคียงกับสภาพความเปน
จริงมากที่สุด
6.2 การติดตามระดับน้ําและคุณภาพน้ํา
ดําเนินการติดตามวัดระดับน้ําบาดาลในบอสังเกตการณเปรียบเทียบในทุก
ชวงฤดูกาลและในชวงที่มีการเติมน้ํา และจะตองเก็บตัวอยางน้ําซึ่งตองดําเนินการตาม
หลักวิชาการ แลวสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ
ไอออนหลั ก ปุ ย สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทั้ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ ใ ช เ ติ ม และคุ ณ ภาพน้ํ า บาดาล
เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเติมน้ํา

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้

7. การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาระบบเติมน้ํา จะตองติดตามตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบ
อยูเสมอในแตละชวงเวลาของการเติมน้ํา ทั้งกอนเริ่มเติมน้ํา และระหวางการเติมน้ํา
การดําเนินเติมน้ําลงสูใตดิน ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของระบบการเติมน้ํามากที่สุด
คือความขุน ซึ่งจะทําใหเกิดการอุดตันในระบบกรองและทําใหประสิทธิภาพของระบบ
การเติมน้ําลดลง โดยการเติมน้ําจะตองตรวจสอบสภาพของระบบตาง ๆ ดังนี้
7.1 ระบบเติมน้ําฝนจากหลังคาลงใตดิน
ระบบรวบรวมน้ําฝน ตองตรวจสอบสภาพการใชงาน ความสมบูรณของรางรินรับ
น้ํ า ฝน การเชื่ อ มต อ ของท อ รวบรวมน้ํ า ฝน ให อ ยู ใ นสภาพพร อ มใช ง านและสะอาด
เรียบรอย
7.2 ระบบเติมน้ําผานบอเติมน้ํา
1) ระบบรวบรวมน้ํา ควรมีการขุดลอกรองน้ําหรือทอเพื่อรวบน้ําเขาสูบอเติมน้ําให
อยูในสภาพพรอมใชงาน และดูแลบริเวณรอบ ๆ บอเติมน้ําใหสะอาดอยูเสมอ ปลูกพืช
เพื่อชวยดักจับตะกอนและลดความขุนของน้ํา เชน หญา กกสามเหลี่ยม ขาว พุทธรักษา
2) ระบบกรอง ไดแก กรวดกรอง ควรหมั่นตรวจเช็คความหนาของตะกอนที่ สะสม
อุ ดตันในระบบกรองและดํ าเนิ นการขุ ดลอกตะกอนทิ้ ง แล ว เปลี่ ย นหรื อ ล า งทํ า ความ
สะอาดแผนใยสังเคราะห (Geotextile) ที่ปดทับอยูดานบนของระบบกรอง และหาก
พบวามีตะกอนอุดตันลงไปถึงชั้นทรายกรองใหดําเนินการขุกลอกทรายกรองจนถึงระยะ
ที่มีตะกอนอุดตัน และเปลีย่ นชั้นทรายกรองใหม
7.3 ระบบเติมน้ําผานสระ
1) ขุดลอกตะกอนที่สะสมอุดตันบริเวณกนสระ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
ทั้งในสระเติมน้ํา และบอตกตะกอน
2) กรณีสระเก็บน้ําที่รวบรวมน้ําสําหรับเติมผานบอบาดาล จะตองดําเนินการเปา
ลางบอเพื่อใหการเติมน้ํามีประสิทธิภาพ

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้
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แบบมาตรฐานระบบเติมน้ําฝน
จากหลังคาลงบอวงคอนกรีต

https://bit.ly/2KXoYyA
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แบบมาตรฐานระบบเติมน้ํา
ผานบอวงคอนกรีต (ที่มีระบบกรอง)

http://bit.ly/2U3aal0
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แบบมาตรฐานระบบเติมน้ําผานสระ

http://bit.ly/2Nwt8iH
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